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РЕПУБЛИКА СРПСКА – 2022.
Мушкарац
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА
Жена

65 година живота - 15 година стажа осигурања.
56 година и 8 месеци живота - 40 година пензијског стажа.
65 година живота - 15 година стажа осигурања.
60 година живота - 40 година пензијског стажа.
58 година живота - 35 година стажа осигурања.

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

Да је утврђена инвалидност пре навршених 65 година живота, под условом да на
дан настанка инвалидности има одређене године стажа осигурања, односно
укупног пезијског стажа.

ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити брачни супружник,
разведени брачни супружник, ванбрачни супружник, дете, дете без оба родитеља
или дете коме су оба родитеља потпуно и трајно неспособна за привређивање, а
које је осигураник или корисник пензије издржавао до своје смрти.

РФ ПИО

www.pio.rs

ЦРНА ГОРА – 2022.
Мушкарац

66 година живота - 15 година стажа осигурања.
61 година живота - 40 година стажа осигурања.

ПРЕВРЕМЕНА: 62 године и 6 месеци живота - 15 година стажа осигурања.
Жена
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Право на старосну пензију са навршених 20 година стажа осигурања, без обзира на
године старости, има један од родитеља који има дете или је старатељ, без обзира на
године живота детета, са тешким сметњама у развоју, које је корисник личне
инвалиднине.
 Осигураник стиче право на старосну пензију са навршених 30 година стажа осигурања
или има најмање 20 година ефективно проведених на радним местима на којима се у
рудницима стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем. По овим условима право се
може остварити до 31. 12. 2022. године.


1.

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

2.
3.

ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

62 године и 3 месеца живота - 15 година стажа осигурања.
57 година и 3 месецa живота - 37 година и 3 месецa стажа осигурања.

Потпуни губитак радне способности (пуна инвалидска пензија);
Делимични губитак радне способности од 75% (непуна инвалидска пензија);
Потребан пензијски стаж који покрива 1/3 радног века.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити брачни друг, ванбрачни друг
под посебним условима, животни партнер који је закључио животно партнерство са
особом истог пола, разведени брачни друг и деца.

РФ ПИО
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МАКЕДОНИЈА – 2022.
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Мушкарац 64 године живота - 15 година пензијског стажа.
Жена

62 године живота - 15 година пензијског стажа.

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

Да је утврђена инвалидност:
1.
Потпуни губитак радне способности;
2.
Делимични губитак радне способности, а нису испуњени услови за
преквалификацију или доквалификацију. Потпуни губитак радне
способности (пуна инвалидска пензија);
3.
Делимични губитак радне способности (непуна инвалидска пензија);
4.
Потребан пензијски стаж који покрива 1/3 радног века уколико је
инвалидност настала као последица болести или повреде ван рада.

ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити брачни
друг, разведени брачни друг, деца, родитељ, очух, маћеха и
усвојитељ.

РФ ПИО
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СЛОВЕНИЈА – 2022.
(Споразум ступио на снагу 1. 11. 2010. године)

65 година живота - 15 година пензијског стажа.
Мушкарац
60 годинa живота - 40 година пензијског стажа.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
Жена

65 годинa живота - 15 година пензијског стажа.
60 годинa живота - 40 година пензијског стажа.

ИНВАЛИДСКА Да је утврђена инвалидност.
ПЕНЗИЈА
(губитак радне способности I, II или III категорије)
ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова,
удовац, деца, пасторци, унуци, родитељ и усвојитељ.

РФ ПИО
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ХРВАТСКА – 2022.
Мушкарац

65 година живота - 15 година стажа осигурања.

Жена

63 годинe живота - 15 година стажа осигурања.

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Мушкарац

60 година живота - 35 година пензијског стажа.

Жена

58 година живота - 33 годинe стажа осигурања.

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА
БЕЗ УМАЊЕЊА

за дугогодишње
осигуранике

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

1.

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

2.

60 година живота - 41 година стажа осигурања у
ефективном трајању.

Да је утврђена инвалидност (губитак радне способности);
Ако је узрок инвалидности повреда ван рада или болест, и да је
наступила пре 65 годинa живота право на инвалидску пензију осигураник
стиче ако му навршени пензијски стаж покрива најмање 1/3 радног века.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удовица, удовац,
деца, разведени брачни друг и родитељ, очух, маћеха, усвојитељ, посторчад,
унучад...
 Удовица, удовац или деца ступањем у брак или ванбрачну заједницу могу под
одређеним условима изгубити право на породичну пензију.


ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

РФ ПИО
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ФЕДЕРАЦИЈА БиХ – 2022.

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

Мушкарац 65 година живота – 15 година стажа осигурања, односно
најмање 20 година пензијског стажа или кад наврши 40 година
Жена
стажа осигурања без обзира на године живота.
1.
2.

Да је утврђена инвалидност (губитак радне способности);
Да пензијски стаж покрива најмање 1/3 радног века.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити брачни друг,
разведени брачни друг, деца рођена у браку, ван брака, усвојена, пасторчад
коју је осигураник издржавао, унучад и друга деца без родитеља, коју је
осигураник издржавао до своје смрти.
 Удовица, удовац ступањем у нови брак под одређеним условима могу да
изгубе право на породичну пензију.


ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

РФ ПИО
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НЕМАЧКА – 2022.
Мушкарац
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Жена

65 година живота - 5 година стажа осигурања, од тога најмање 12 месеци у Немачкој.

НАПОМЕНА: За осигуранике рођене после 1. 1. 1947. године старосна граница се повећава.
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА ЗА
ОСИГУРАНИКЕ СА ПОСЕБНО ДУГИМ
ОСИГУРАЊЕМ

Мушкарац
Жена
Мушкарац

ПРЕВРЕМЕНА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Жена

65 година живота – 45 година пензијског стажа.

63 године живота - 35 година пензијског стажа, од тога најмање 12 месеци у Немачкој.

НАПОМЕНА: Трајно умањење до 14,4%.
ПРЕВРЕМЕНА СТАРОСНА ПЕНЗИЈА
ЗА ОСИГУРАНИКЕ РОЂЕНЕ ОД
1949. ДО 1963.ГОДИНЕ
РОЂЕНИ 1964. И КАСНИЈЕ
ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА
ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

Мушкарц
Жене

62 године живота - 35 година пензијског стажа, од тога најмање 12 месеци у Немачкој.

Могу отићи у пензију без одбитка пре 67. рођендана.
НАПОМЕНА: Нема умањења пензије.
Старосна граница за одлазак у пензију је 67 година чак и након 35 година стажа.
1.
2.

Да је наступила инвалидност (губитак радне способности);
60 месеци стажа осигурања, од чега 36 месеци у последњих 5 година од поднетог захтева.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац, деца и бивши брачни друг.

РФ ПИО
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МАЂАРСКА – 2022.
Мушкарац
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Жена

65 година живота - 20 година пензијског стажа осигурања.
65 година живота - 20 година пензијског стажа осигурања.
Жене могу остварити право на староснз пензију и са навршених 40 година
стажа осигурања под посебним условима.

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Превремена старосна пензија остварује се под одређеним условима, за поједине
категорије запослених (опасна занимања, рудари, војска, уметници).

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

Да је утврђено смањење радне способности од 40% и више, и да је остварено најмање
1095 дана стажа осигурања у последњих 5 година, 2555 у оквиру последњих 10 година
или 3650 дана у оквиру 15 година пре подношења захтева за пензију.

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац, деца и
родитељи.

РФ ПИО
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ШВАЈЦАРСКА – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Мушкарац

65 година живота – 12 месеци стажа осигурања.

Жена

64 године живота – 12 месеци стажа осигурања.

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Мушкарци и жене осигураници могу остварити право на превремену старосну пензију
једну или две године раније, под посебним условима.

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

Утврђена неспособност за рад од најмање 40% уколико постоји немогућност
успостављања, одржавања или побољшавања способности да се обављају редовни
послови.

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац, деца и
разведена жена.

РФ ПИО
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КИПАР – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

СОЦИЈАЛНА
ПЕНЗИЈА
ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Мушкарац
Жена

65 година живота – 780 недеља стажа осигурања.

Мушкарци и жене осигураници могу остварити право на превремену старосну пензију и
са 63 године под посебним условима.
Лица која су остварила право на инвалидску пензију пре 63 године живота са 63
године живота остварују право на старосну пензију.
Рудари остварују право на превремену старосну пензију по посебним
условима са 58 година живота.
Лица која не испуњавају услове за старосну пензију имају право на једнократну ренту
са остварених 68 година живота и уз испуњен услов да је протекло најмање 312
недеља од започетог осигурања.
Новчана накада уколико је утврђена инвалидност до 65 година живота.
Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац и деца.

РФ ПИО
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РУСИЈА – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
КОРИДОР ПЕНЗИЈА

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Мушкарац

61 година и 6 месеци живота - 13 година пензијског стажа осигурања.

Жена

56 година и 6 месеци живота - 13 година пензијског стажа осигурања.

Мушкарци – 60 година живота и 42 године стажа осигурања.
Жене – 55 годинa живота и 37 година стажа осигурања.
Жене са више од двоје деце могу раније да оду у пензију, у зависности од броја деце.

Признаје се само мушкарцима:
62 године живота - 39 година пензијског стажа.
Да је утврђена инвалидност:
1.
I група: 90 - 100% инвалидност;
2.
II група: 70 - 80% инвалидност;
3.
III група: 40 - 60% инвалидност.
Минимум 1 дан радног стажа.
Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац, деца и
браћа и сестре.

РФ ПИО
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ИТАЛИЈА – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
КВОТА 100

Мушкарац
Жена

63 године живота и 30 година стажа осигурања.
Са 36 година стажа осигурања на опасним пословима.
Са 62 године живота и 38 година стажа осигурања.
1.

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА
ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

67 година живота и 20 година стажа осигурања.

2.

Да је утврђен потпуни губитак радне способности због физичке или менталне
болести;
260 недеља доприноса од којих је 156 остварено у 5 година пре подношења
захтева.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити супружник или преживели
партнер у грађанској заједници, разведени супружник, деца, пасторчад, малолетни
унуци и родитељи.

РФ ПИО
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БУГАРСКА – 2022.
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Мушкарац

64 године и 4 месеца живота - 39 година пензијског стажа осигурања.

Жена

61 година и 8 месеци живота - 36 година пензијског стажа осигурања.

Мушкарци и жене осигураници могу остварити право на старосну пензију и са 66 година и
8 месеци живота и 15 година стажа осигурања.

СОЦИЈАЛНА
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА Са 70 година живота, уз услов да је годишњи приход по члану домаћинства нижи од
гарантованог минимума за претходних 12 месеци.

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Под одређеним условима за професионалне делатности (рудари, пилоти, радници у
металургији, наставници).
1.

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА
ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

2.

Да је утврђена инвалидност због болести услед које је наступила потпуна или
делимична неспособност за рад (50% губитка или више);
Пензионери којима је утврђена неспособност за рад од 90% и више имају право на
додатак на пензију у износу од 75% од пензије.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац, деца и
родитељи.

РФ ПИО
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ЛУКСЕМБУРГ – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Мушкарац
Жена

65 година и 120 месеци стажа осигурања.

Мушкарци и жене осигураници могу остварити право на превремену старосну пензију
са 57 година живота и 480 месеци стажа осигурања.

1.

2.

Неспособност обављања тренутног запослења или другог посла у складу са
њиховим способностима, може бити привремена и трајна;
Са 65 година старости инвалидска пензија се претвара у старосну.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити брачни друг или законски
партнер.

РФ ПИО
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БЕЛГИЈА – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Мушкарац
Жена

65 година живота.

Мушкарци и жене осигураници могу остварити право на превремену старосну пензију
са 63 године живота и 42 године стажа осигурања.

ЗА ДУГОГОДИШЊЕ 62 године живота - 44 године пензијског стажа.
ОСИГУРАНИКЕ
61 година живота - 43 године пензијског стажа.
ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Новчана накнада за умањену радну способност до испуњења услова за старосну
пензију.
Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова – 48 година живота у
тренутку смрти брачног друга/ванбрачног партнера, 1 година трајања брака или
ванбрачне заједнице. Губи право уколико закључи нови брак.

РФ ПИО
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ПОЉСКА – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Мушкарац

65 година живота - 25 година стажа осигурања.
65 година живота - 25 година стажа осигурања – пољопривредници.

Жена

60 година живота - 20 година пензијског стажа осигурања.
60 година живота - 25 година стажа осигурања – пољопривредници.

Право на превремену старосну пензију могу остварити осигураници рођени између
1949 - 1968. године по посебним условима.
1.
2.

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Да је утврђена инвалидност;
Да је инвалидност наступила за време осигурања или не касније од 18 месеци
након престанка осигурања.

Услови за остваривање права на инвалидску пензију:

1 година стажа – мање од 20 година живота; 2 године стажа – 20 до 22 године живота; 3
године стажа – 22 до 25 година живота; 4 године стажа – 25 до 30 година живота; 5
година стажа за осигуранике који имају преко 30 година живота.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац, деца,
родитељи и рођаци преминулог. Разведена супруга може стећи право на породичну
пензију ако је покојни осигураник био дужан да је издржава.

РФ ПИО
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ЧEШКА – 2022.
Мушкарац

Рођени после 1950. године – 62 године и 6 месеци живота, 35 година стажа.
Рођени после 1960. године – 64 године и 2 месеца живота, 35 година стажа.
Рођени после 1971. године – 65 година живота, 35 година стажа.

Жена

Рођени после 1950. године – 61 година живота, 35 година стажа.
Рођени после 1960. године – 64 године и 2 месеца живота, 35 година стажа.
Рођени после 1971. године – 65 година живота, 35 година стажа.
Старосна граница се снижава за жене које имају децу.

СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Право на превремену старосну пензију могу остварити осигураници до 63 године (до три
ПРЕВРЕМЕНА
године уназад) и осигураници до 65 година (до 5 година уназад), уз трајно смањење
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА
износа пензија.

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Да је утврђена инвалидност, ако није навршено 65 година живота и уколико нису
испуњени услови за редовну старосну пензију.
Услови за остваривање права на инвалидску пензију: Мање од 1 године стажа – до
20 година живота; 1 година стажа – 20 до 22 године живота; 2 године стажа – 22 до 24
године живота; 4 године стажа – 26 до 28 година живота; 5 година стажа за осигуранике
који имају преко 28 година живота.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац и деца.

РФ ПИО
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ГРЧКА – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Мушкарац
Жена

67 година живота - 15 година стажа осигурања.
62 године живота - 40 година стажа осигурања.

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

62 године живота - 25 година стажа осигурања, уз услов да се старају о неспособном
члану породице.
62 године живота - 15 година стажа осигурања, уз услов да раде на радним местима са
тешким условима рада.
62 године живота без обзира на године стажа, ако болују од неизлечиве болести.

НАЦИОНАЛНА
ПЕНЗИЈА

40 година пребивалишта у Грчкој и 20 година стажа осиграња, финансира се из буџета.
1.

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

2.

Ако се остварује пре 31. године живота – 1 година стажа после 21. године
живота, уз неспособност за рад од 50%;
Ако се остварује после 31. године живота – 15 година стажа осигурања или 5
година стажа осигурања уз услов да су бар две године стажа осигурања
навршене у последњих пет календарских година, уз неспособност за рад од 50%.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац и деца.
Разведени брачни друг може стећи право на породичну пензију ако је покојни
осигураник био дужан да га издржава.

РФ ПИО
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НОРВЕШКА – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

67 година живота и 5 година стажа осигурања или пребивања у Норвешкој.

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

62 године живота уз прописану довољну уплату доприноса.

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

Новчана накнада за осигуранике између 18 и 67 година за утврђену смањену радну
способност, до испуњења услова за старосну пензију, уз минимално 5 година
оствареног стажа осигурања или пребивања у Норвешкој.

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Удова, ванбрачни партнер, дете – остварују право на породичну пензију под посебним
условима.
Уколико је брак трајао краће од 5 година, а супружници немају заједничку децу, или
уколико супружник издржава децу преминулог, право се остварује на одређено време
утврђено од стране норвешког носиоца социјалног осигурања.
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ФРАНЦУСКА – 2022.

СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Година рођења

1952.

1953.

1954.

1955.
и после

Превремена пензија
(године живота)

60 година
и 9 месеци

61 година
и 2 месеца

61 година
и 7 месеци

62

Пуна пензија
(године живота)

65 година
и 9 месеци

66 година
и 2 месеца

66 година
и 7 месеци

67

Стаж
(тромесечја)

164

165

165

166

1.
2.

Неспособан за рад или привређивање, најмање 2/3, мање од 62 године живота;
Да је неспособност настала у току трајања осигурања у Француској, односно најкасније 12
месеци по престанку осигурања у Француској.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити брачни друг и бивши брачни друг.

РФ ПИО
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РУМУНИЈА – 2022.
Мушкарац
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Жена

Мушкарац
ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Жена

65 година живота – 15 година стажа осигурања.
Од 1. јануара 2021. године – 61 година и 6 месеци
живота (повећава се до 63 године до 2030. године) и 15
година стажа осигурања.

35 година стажа осиграња.
Од 1. јануара 2021. године – 31 година и 6 месеци
стажа осигурања (повећава се до 35 година стажа до
2030. године).

Да је наступила инвалидност као последица повреде на раду или
ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА професионалне болести (I, II и III категорија инвалидности), минимално
50% губитка радне способности.

ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити деца и
преживели супружник.

РФ ПИО
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ДАНСКА – 2022.
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Одређује се према броју година проведених у Данској од 15. године живота
до испуњења услова за старосну пензију.
Пуна пензија се остварује са 40 година пребивања у Данској.
Лица рођена после 1. јула 1958. године оствариће право на старосну пензију
уколико су од 15. године живота пребивали 9/10 времена у Данској.

4 године пре испуњења услова за старосну пензију уз уплаћених 30 година
ПРЕВРЕМЕНА СТАРОСНА доприноса, најкасније од 30. године живота.
ПЕНЗИЈА
Под посебним условима постоји могућност одласка у пензију 6 година пре
испуњења услова за старосну пензију.
ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

За осигуранике преко 40 година живота уз трајно умањење радне
способности.
Удова или ванбрачни партнер који је корисник личне пензије има право на
три месеца исплате породичне пензије, а удова или ванбрачни партнер који
нису корисници личне пензије имају право на једнократну ренту.
Деца чији су један или оба родитеља преминули имају право на дечији
додатак.

РФ ПИО
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ШВЕДСКА – 2022.
ЗА ШВЕДСКУ ПЕНЗИЈУ УЗИМА СЕ У ОБЗИР САМО СТАЖ КОЈИ ЈЕ ОСТВАРЕН У
ШВЕДСКОЈ
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Мушкарац
Жена

Мушкарац
Жена
1.

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

2.

67 година живота.
62 годинe живота.

Да је наступио губитак радне способности;
Да је осигураник у моменту наступања губитка радне
способности био у осигурању.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити
удова и деца.
 Право на породичну пензију може се стећи и ако је
постојала ванбрачна заједница.


ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

РФ ПИО
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ЕНГЛЕСКА – 2022.
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА
Нова државна
пензија (после
2016. године)

Мушкарац

Рођен 6. априла 1951. године и касније – 10 година стажа
осигурања.

Жена

Рођена 6. априла 1953. године и касније – 10 година стажа
осигурања.

1.

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

2.

3.

ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

DLA систем – до 16 годинa живота;
PIP систем – са 16 година до испуњења старосног услова за
старосну пензију;
Attendance Allowance систем – уколико је испуњен старосни услов за
пензију, а није у DLA систему.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова,
удовац, деца и грађански партнер.
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ХОЛАНДИЈА – 2022.
СТАРОСНА ПЕНЗИЈА

Мушкарац

66 година и 7 месеци живота

Жена
1.

ИНВАЛИДСКА ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА ПЕНЗИЈА

Да је наступио губитак радне способности;

Да је осигураник у моменту наступања губитка
радне способности био у осигурању.
Породичну пензију под одређеним условима могу
остварити партнери и деца.
2.

(нема разлике између лица која живе у брачној или
ванбрачној заједници)
ДОДАТНИ УСЛОВ: Да је осигураник у моменту смрти био
обухваћен пензијским осигурањем.

РФ ПИО
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АУСТРИЈА – 2022.
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Мушкарац

65 година живота - 15 година пензијског стажа осигурања, од чега
најмање 12 месеци у Аустрији.

Жена

60 година живота - 15 година пензијског стажа осигурања, од чега
најмање 12 месеци у Аустрији.

Мушкарци и жене осигураници могу остварити право на старосну пензију и пре 65,
односно 60 година живота уколико су остварили 36 година и 6 месеци пензијског стажа.
НАПОМЕНА: Жене рођене после 1. 10. 1957. односно мушкарци рођени после 1. 10. 1952. године
немају право на превремену старосну пензију.

Признаје се само мушкарцима:
КОРИДОР ПЕНЗИЈА
62 године живота - 39 година пензијског стажа.
1.

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

2.

Да је утврђена инвалидност;
Да је осигураник остварио 15 година стажа осигурања, од чега најмање 12
месеци у Аустрији.

НАПОМЕНА: Под одређеним условима може се стећи право на инвалидску пензију ако је пензијски
стаж краћи од 15 година.

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац и деца.
Разведена супруга може стећи право на породичну пензију ако је покојни осигураник
био дужан да је издржава.

РФ ПИО
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СЛОВАЧКА – 2022.
Мушкарац
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА
Жена

Најмање остварених 15 година стажа осигурања и достизање старосне
доби прописане законом.
На пример, лица рођена 1955. године оствариће право на старосну
пензију са 62 године и 76 дана живота.
Старосна доб за остваривање права на старосну пензију за жене се
смањује у складу са бројем деце које имају.

ПРЕВРЕМЕНА
СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

Најмање 15 година стажа осигурања и да недостаје највише 2 године до достизања
старосне доби која је услов за остваривање права на старосну пензију.

ИНВАЛИДСКА
ПЕНЗИЈА

Да је утврђена инвалидност:
Мање од 1 године стажа – мање од 20 година живота; најмање 1 година стажа
– 20 до 24 године живота; најмање 2 године стажа – 24 до 28 година живота;
најмање 5 година стажа – 28 до 34 годинe живота; најмање 8 година стажа –
34 до 40 година живота; најмање 10 година стажа – 40 до 45 година живота и
најмање 15 година стажа за осигуранике који имају преко 45 година живота.

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Породичну пензију под одређеним условима могу остварити удова, удовац и деца.
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КАНАДА – 2022.
по основу
година живота

СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

по основу
година стажа

 под одређеним условима може се стећи право на старосну пензију из осигурања
за случај старости.
 65 година живота – није неопходно да је остварен пензијски стаж у Канади.
 65 година живота.
 да су уплаћивани доприноси у Канади у неком периоду после 1. 1. 1966. године у
трајању од најмање 12 месеци.
 60 година живота уз трајно умањење.
 ако се одложи почетак примања старосне пензије после 65 године живота,
пензија ће бити увећана за одређени проценат.

 да је утврђена инвалидност.
 да је осигураник млађи од 65 година.
ИНВАЛИДСКА  да су уплаћивани доприноси у Канади у периоду после 1. 1. 1966. година или да је остварен одређени
стаж осигурања према законодавству Републике Србије.
ПЕНЗИЈА
Дете корисника инвалидске пензије може да остварити право на новчано давање уколико је млађе од
18 година или уколико је старо између 18 и 25 година и редовно похађа школу или универзитет.

ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

Под одређеним условима ово право могу остварити брачни друг, ванбрачни партнер и издржавано дете.

Под одређеним условима могу бити исплаћени и погребни трошкови из канадског пензијског плана.
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КВЕБЕК – 2022.
по основу
година живота

СТАРОСНА
ПЕНЗИЈА

по основу
година стажа



ИНВАЛИДСКА

ПЕНЗИЈА



ПОРОДИЧНА
ПЕНЗИЈА

 под одређеним условима може се стећи право на старосну пензију из осигурања
за случај старости.
 65 година живота – није неопходно да је остварен пензијски стаж у Канади.
 65 година живота.
 да су уплаћивани доприноси у Канади у неком периоду после 1. 1. 1966. године у
трајању од најмање 12 месеци.
 60 година живота уз трајно умањење.
 ако се одложи почетак примања старосне пензије после 65 године живота,
пензија ће бити увећана за одређени проценат.

да је утврђена инвалидност.
да је осигураник млађи од 65 година.
остварених најмање 2 године стажа у последњих 3 године радно способног периода живота.
или најмање 5 година стажа у последњих 10 година радно способног периода живора.
или најмање половина година стажа у целокупном радно способном добу.

Под одређеним условима ово право могу остварити брачни друг, ванбрачни партнер и издржавано дете.
Под одређеним условима могу бити исплаћени и погребни трошкови из канадског пензијског плана.
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